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Kjære rotaryvenner! 

Den nye rotaryhåndboken er ferdig og klar for utsendelse! På NORFO-styremøtet fredag fikk vi hvert 

vårt eksemplar, rykende ferskt fra trykkeriet. Boken er blitt utrolig fin.  Den bygger på den «gamle» 

håndboken fra 2009, men er oppdatert og fornyet.  Det ligger et enormt arbeid bak utgivelsen, og vår 

egen Edrund Olaisen har en stor del av æren for at resultatet er blitt så bra. Målet er å få sendt ut 2 

eks. av boken til hver klubb i løpet av juni. Mer informasjon følger. 

DSG midlene er nå fordelt.

TRF-komiteen har behandlet søknaden om District Simplified Grant-milder (DSG). Under ser dere 

hvem som har fått midler og hva pengene blir brukt til: 

Tvedestrand RK kr 3000.-   Arrangement for eldre

Grimstad RK      kr 3500,-   Utbygging av sansehage ved bo-og omsorgssenter

Nøtterøy RK       kr 3500,-   Arrangement for pasienter ved GIPO dagsenter

Skien RK            kr 3000,-   Utstyr til krisehjem

Arendal RK         kr 3000 -   Arrangement for beboere på krisehjem 

Lykke til med prosjektene! 

Medlemstall

Vi nærmer oss lutten av rotaryåret og er pr i dag 1954 medlemmer. Det er veldig mange færre en 

klubbene selv anslo for et år siden. Ut av statistikken kan vi lese at problemet ikke er frafall. Vi har ikke 

færre som slutter/går bort en det som er vanlig. Utfordringen er at vi tar opp for få nye. Vi får ta det som 

en utfordring og se oss om i nabolaget. Vi vet at det finnes gode kandidater som gjerne vil bli 

rotaryianere. Det er bare å spørre dem! 

Innbetalinger til Annual Program Fund (APF)

Veldig mange av klubbene har betalt inn det beløpet klubben hadde satt som mål for APF. Det er flott! 

Noen få klubber henger etter... Vi håper det er en forglemmelse og dere har fortsatt mulighet til å rekke 

det innen årsskiftet, 30. juni. 

Med vennlig hilsen

DG Ingrid 
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